
                                                           
 
 

 
 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 أما العبارة الخاطئة :Ꭓ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ) √ ( السؤال األول: ضعي عالمة ) 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 ةاسم المراجع ةالمصححاسم 

  

 التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 20

      

 اإلجابة العبارة م

  .كثرة أسماء هللا وصفاته تدل على عظمته  .1

  الذي اتصف بالرحمة الواسعة معنى الرحمن هو  .2

  من آثار رحمة هللا بعبادة أنه يغفر لمن تاب وأناب  .3

  من أثر أسماء هللا وصفاته في حياتنا عمل الصالحات والبعد عن السيئات  .4

  الشرك من أعظم المحرمات ألنه جعل شريك مع هللا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته  .5

  إن من أعظم الذنوب التي عصي بها هللا هو الشرك ومنه نوعان األكبر واألصغر  .6

  .مما وقع فيه الشرك قديما وحديثا دعاء أصحاب القبور والصالة عندهم  .7

  من األدب االستئذان عند الدخول إلى أحد البيوت  .8

  السالم سبب في وجود المحبة بين المؤمنين  .9

  لسب والشتمكان النبي صلى هللا عليه وسلم يعرض عن الكالم القبيح وا  .10

  كان النبي صلى هللا عليه وسلم يستمع ليهود المدينة ويستمع للمنافقين  .11

  لى حسن تعامله معهميدل مزاح النبي صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه ع  .12

   من صلى المغرب بعد مغيب الشفق االحمر فقد أخرها  .13

  .يحرم تأخير الصالة عن وقتها عمدا بدون عذر  .14

  من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره  .15

  من واجبات الصالة جميع التكبيرات  .16

  أدخل إلى المسجد بقدمي اليسرى  .17

  تفضل صالة الجماعة على صالة الفذّ بثمان وعشرين درجة  .18

  .يشرع االستئذان خمس مرات فإن أذن له وإال فليرجع  .19

  لفظ السالم الكامل الذي كان النبي صلى هللا عليه وسلم يسلم به هو)السالم عليكم ورحمة هللا(  .20

 العربية السعودية ةاململك
 وزارة التعليم

 ..........إدارة التعليم 
   مدرسة ..........

 االسالميةالدراسات  : املادة
 الرابعالصف : 
 ساعة ونصف الزمن :

 

 ........................................................... اسم الطالبة :

  الرابعللصف الدراسات االسالمية اختبار مادة 
هـ 1443) الدور األول ( لعام  الثالثالفصل الدراسي 



 الصحيحة:: اختاري االجابة الثانيالسؤال 

 

  

 

 :الذي أوجد المخلوقات من العدم هو معنى اسم هللا .1

 العليم    ج( السالم   ب( الخالق     أ(

 من آثار رحمة هللا بعبادة في قوله تعالى : ) وما أرسلناك إال رحمة للعالمين ( : .2

 إنبات الزرع    ج( أنزل الكتب   ب( إرسال الرسل     أ(

 حكم تعبيد األسماء لغير هللا تعالى .3

 جائز    ج( مكروه   ب( حرام     أ(

 اته هو تعريفجعل شريك مع هللا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصف .4

 الكفر    ج( التوحيد   ب( الشرك     أ(

 :حكم الصدق في المزاح .5

 مباح    ج( مكروه    ب( واجب     أ(

 حسنة .............  األجر المترتب على قول)السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته( هو .6

 خمسون    ج( أربعون   ب( ثالثون     أ(

  حكم ذكر الطارق السمه .7

 مباح    ج( واجب   ب( سنة     أ(

 رضي هللا عنه ......................... أكثر الصحابة رواية للحديث هو .8

 الصديق أبو بكر     ج( أبو موسى األشعري    ب(  أبو هريرة      أ(

 عدد مرات االستئذان المشروعة .9

 خمس مرات     ج( مرات أربع    ب( ثالث مرات      أ(

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم يتكلم بصوت .10

 منخفض     ج( مرتفع    ب( معتدل      أ(

 ...................... رضي هللا عنه الصحابي الذي قال له النبي صلى هللا عليه وسلم إقرأ علي من القرآن هو .11

 عبد هللا بن عباس     ج( عبد هللا بن عمر    ب( عبد هللا بن مسعود      أ(

 الذي يشتم اآلخرين ويعيرهم وينقص منهم يسمى .12

 فحاًشا     ج( لعانًا    ب( سبابًا      أ(

 قال النبي صلى هللا عليه وسلم )وتبسمك في وجه أخيك صدقة( يدل الحديث على أن التبسم في وجه المسلم من أوجه .13

 الشفقة     ج( البر    ب( الصدقة      أ(

 :في قول النبي صلى هللا عليه وسلم ) يَا أَبَا ُعَمْيٍر َما فَعََل النَُّغْيُر( هو معنى )النغير( .14

 الببغاء     ج( الديك    ب( العصفور      أ(

 صالة ................... من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يكون وقت .15

 المغرب    ج( العصر   ب( الظهر      أ(

 الصالة ................. تعد قراءة الفاتحة من .16

 سنن    ج( واجبات   ب( أركان     أ(

 ................ الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد قراءة التشهد األخير من واجبات الصالة .17

 الفعليةو  القولية     ج( الفعلية   ب( القولية     أ(

 هي سورة ...................... وهي السورة التي تفتتح بها الصالة . أو ل سورة في القرآن الكريم .18

 الفتح      ج( االخالص     ب( الفاتحة      أ(

 معنى آمين .19

 استعانة     ج( عبادة     ب( اللهم استجب      أ(

 حكم الذكر بعد الصالة .20

 ركن     ج( واجب    ب( مستحب      أ(

  معلمة املادة /,,,,,,       مع متنياتي لكن بالتوفيق والنجاحانتهت األسئلة  ,,,,,,   



                                                           
 
 

 
 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 أما العبارة الخاطئة :Ꭓ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ) √ ( السؤال األول: ضعي عالمة ) 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 ةاسم المراجع ةالمصححاسم 

  

 التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 20

      

 اإلجابة العبارة م

 √ .كثرة أسماء هللا وصفاته تدل على عظمته  .1

 √ الذي اتصف بالرحمة الواسعة معنى الرحمن هو  .2

 √ من آثار رحمة هللا بعبادة أنه يغفر لمن تاب وأناب  .3

 √ من أثر أسماء هللا وصفاته في حياتنا عمل الصالحات والبعد عن السيئات  .4

 √ الشرك من أعظم المحرمات ألنه جعل شريك مع هللا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته  .5

 √ إن من أعظم الذنوب التي عصي بها هللا هو الشرك ومنه نوعان األكبر واألصغر  .6

 √ .مما وقع فيه الشرك قديما وحديثا دعاء أصحاب القبور والصالة عندهم  .7

 √ من األدب االستئذان عند الدخول إلى أحد البيوت  .8

 √ السالم سبب في وجود المحبة بين المؤمنين  .9

 √ لسب والشتمكان النبي صلى هللا عليه وسلم يعرض عن الكالم القبيح وا  .10

 √ كان النبي صلى هللا عليه وسلم يستمع ليهود المدينة ويستمع للمنافقين  .11

 √ لى حسن تعامله معهميدل مزاح النبي صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه ع  .12

 √  من صلى المغرب بعد مغيب الشفق االحمر فقد أخرها  .13

 √ .يحرم تأخير الصالة عن وقتها عمدا بدون عذر  .14

 √ من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره  .15

 × من واجبات الصالة جميع التكبيرات  .16

 × أدخل إلى المسجد بقدمي اليسرى  .17

 × تفضل صالة الجماعة على صالة الفذّ بثمان وعشرين درجة  .18

 × .يشرع االستئذان خمس مرات فإن أذن له وإال فليرجع  .19

 × لفظ السالم الكامل الذي كان النبي صلى هللا عليه وسلم يسلم به هو)السالم عليكم ورحمة هللا(  .20

 العربية السعودية ةاململك
 وزارة التعليم

 ..........إدارة التعليم 
   مدرسة ..........

 االسالميةالدراسات  : املادة
 الرابعالصف : 
 ساعة ونصف الزمن :

 

 االجابة

  الرابعللصف الدراسات االسالمية اختبار مادة 
هـ 1443) الدور األول ( لعام  الثالثالفصل الدراسي 



 الصحيحة:: اختاري االجابة الثانيالسؤال 

 
  
 

 :الذي أوجد المخلوقات من العدم هو معنى اسم هللا .1

 العليم    ج( السالم   ب( الخالق     أ(

 من آثار رحمة هللا بعبادة في قوله تعالى : ) وما أرسلناك إال رحمة للعالمين ( : .2

 إنبات الزرع    ج( أنزل الكتب   ب( إرسال الرسل     أ(

 حكم تعبيد األسماء لغير هللا تعالى .3

 جائز    ج( مكروه   ب( حرام     أ(

 اته هو تعريفجعل شريك مع هللا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصف .4

 الكفر    ج( التوحيد   ب( الشرك     أ(

 :حكم الصدق في المزاح .5

 مباح    ج( مكروه    ب( واجب     أ(

 حسنة .............  األجر المترتب على قول)السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته( هو .6

 خمسون    ج( أربعون   ب( ثالثون     أ(

  حكم ذكر الطارق السمه .7

 مباح    ج( واجب   ب( سنة     أ(

 رضي هللا عنه ......................... أكثر الصحابة رواية للحديث هو .8

 الصديق أبو بكر     ج( أبو موسى األشعري    ب(  أبو هريرة      أ(

 عدد مرات االستئذان المشروعة .9

 خمس مرات     ج( مرات أربع    ب( ثالث مرات      أ(

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم يتكلم بصوت .10

 منخفض     ج( مرتفع    ب( معتدل      أ(

 ...................... رضي هللا عنه الصحابي الذي قال له النبي صلى هللا عليه وسلم إقرأ علي من القرآن هو .11

 عبد هللا بن عباس     ج( عبد هللا بن عمر    ب( عبد هللا بن مسعود      أ(

 الذي يشتم اآلخرين ويعيرهم وينقص منهم يسمى .12

 فحاًشا     ج( لعانًا    ب( سبابًا      أ(

 قال النبي صلى هللا عليه وسلم )وتبسمك في وجه أخيك صدقة( يدل الحديث على أن التبسم في وجه المسلم من أوجه .13

 الشفقة     ج( البر    ب( الصدقة      أ(

 :في قول النبي صلى هللا عليه وسلم ) يَا أَبَا ُعَمْيٍر َما فَعََل النَُّغْيُر( هو معنى )النغير( .14

 الببغاء     ج( الديك    ب( العصفور      أ(

 صالة ................... من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يكون وقت .15

 المغرب    ج( العصر   ب( الظهر      أ(

 الصالة ................. تعد قراءة الفاتحة من .16

 سنن    ج( واجبات   ب( أركان     أ(

 ................ الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد قراءة التشهد األخير من واجبات الصالة .17

 الفعليةو  القولية     ج( الفعلية   ب( القولية     أ(

 هي سورة ...................... وهي السورة التي تفتتح بها الصالة . أو ل سورة في القرآن الكريم .18

 الفتح      ج( االخالص     ب( الفاتحة      أ(

 معنى آمين .19

 استعانة     ج( عبادة     ب( اللهم استجب      أ(

 حكم الذكر بعد الصالة .20

 ركن     ج( واجب    ب( مستحب      أ(

  معلمة املادة /,,,,,,       مع متنياتي لكن بالتوفيق والنجاحانتهت األسئلة  ,,,,,,   


